


Според църковния календар
денят на Св. св. Кирил и Методий,
създали първообраза на
българската писменост -
глаголицата се чества на 11 май.
Глаголицата претърпява
своеобразни промени, докато се
оформи в сегашния си вид –

кирилица, на която се пише на
български, руски, украински,
македонски, сръбски и други езици.
Кирилицата е официална азбука в
Монголия и в някои републики от
бившия Съветски съюз, а до 19 век
се е ползвала и в Румъния.

ГЛАГОЛИЦА



Свързването на датата 24 май Деня на славянската писменост и
българската култура произлиза от това, че след 1916 г., когато в
България е установен Григорианския календар като държавен,
граждански календар, денят на Св. св. Кирил и Методий, отбелязван от
Българската православна църква на датата 11 май по църковния
литургичен календар, се пада на 24 май по държавния и така тази дата
добива по-голяма гражданственост. След 1968 г. църквата чествува Св.
св. Кирил и Методий на 11 май и така 24 май остава само Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост.



Химн 
„Върви, народе възродени“

Химнът е озаглавен „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“
и включва 14 куплета, от които днес се изпълняват най-
често първите 6. Панайот Пипков създава музиката към
химна на 11 май 1901 г.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва
текста на училищния химн с първия си
стих „Върви, народе възродени“.



Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!

Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,

духовно покори страните,
които завладя със меч!..."

Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...

О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -

в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Български всеучилищен химн





Чествания на 24 май в България

Денят на българската просвета и култура и славянската писменост по
традиция се почита ежегодно с тържества и празнични програми.
Обикновено в големите градове пред храмовете сутрин се провеждат
Празнична литургия и благодарствен молебен. След това присъстващите
се отправят в шествие към централните площади. Там се откриват
тържествата с химна на Република България. Следват различни
програми с изпълненията на много духови оркестри, хорове, фолклорни
ансамбли и прочие. В училищата и детските градини обикновено също
има празнични програми, с които да бъде отбелязан този светъл
български празник.





Благодаря за вниманието!
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